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Płyta tarasowa Maxima Rigato Libet nagrodzona w konkursie Inspiracje 2016
26 kwietnia w wyjątkowym wnętrzu warszawskiego domu handlowego Wolf Bracka odbyła się
uroczysta Gala Wręczenia Nagród w konkursie Inspiracje 2016. Wśród laureatów znalazła się firma
Libet, która zdobyła nagrodę główną w kategorii Outdoor za płytę tarasową Maxima Rigato –
nowość 2016.
Organizatorem konkursu Inspiracje 2016 jest Koncept, wydawca takich tytułów jak „Świat Rezydencji
Wnętrz & Ogrodów” czy „Najciekawsze Projekty”. Plebiscyt ma na celu wyłonienie produktów
wyposażenia wnętrz i otoczenia domu, które wyróżniają się najlepszym designem, jakością i
funkcjonalnością. Wśród jurorów znajdują się specjaliści z branży, m.in. architekci, projektanci
wnętrz, przedstawiciele mediów i organizacji związanych z wzornictwem. Nagrody przyznawane są w
dziewięciu kategoriach, m.in. Salon, Kuchnia, Łazienka czy Podłogi. W tym roku w kategorii Outdoor
nagrodzona została płyta Maxima Rigato firmy Libet. Wyróżnienie odebrała Marta Pryczkowska, lider
działu projektowego Libet.
Produkt to nowość w ofercie producenta kostek i innych betonowych materiałów nawierzchniowych.
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Wśród laureatów konkursu Inspiracje 2016 znalazła się firma Libet,
która zdobyła nagrodę główną w kategorii Outdoor za płytę tarasową
Maxima Rigato – nowość 2016.
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Rigato doskonale sprawdzi się jako samodzielna propozycja lub dekor. Projekt powstał we
współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Łodzi, a jego autorką jest Kinga Chaładaj.
Uroczystą galę wręczenia nagród Inspiracje 2016 poprzedziły szkolenia dla architektów oraz
warsztaty motywacyjne „Jak sprawić, aby chciało Ci się tak, jak Ci się nie chce?”, organizowane w
ramach Laboratorium Dobrej Marki.
Więcej informacji na temat produktów firmy Libet znaleźć można na stronach www.ceramic.libet.pl
oraz www.libet.pl.
Libet S.A. to lider w segmencie kostek Premium i innych betonowych materiałów nawierzchniowych na polskim rynku.
Pełniąc rolę trendesettera wyznacza kierunki rozwoju rynku. Produkty sygnowane marką Libet wyróżniają się nie tylko
doskonałymi parametrami technicznymi, ale również innowacyjnością i ciekawym wzornictwem. W równym stopniu stają
się ozdobą posesji prywatnych, jak i przestrzeni publicznych. Wysoki poziom jakościowy i estetyczny wyrobów wrocławskiej
firmy jest zasługą m.in. nowoczesnego parku maszynowego, technologii i odpowiednio selekcjonowanych surowców. Swój
udział mają w tym także laboratoria, istniejące przy każdym z 15 zakładów produkcyjnych, które nadzorują przebieg procesu
produkcji, wdrażają nowe procedury i pracują nad własnymi, nowatorskimi rozwiązaniami.
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